
ROMAN IA
JUDETUL BACAU

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
PARINCEA

PROIEGT DE HOTARARE
privind cotrslituirea Comisiei locale de ordine publici a Comunei Pariucea.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARINCEA , JUDETUL BACAU, iNTRUNIT iN
gEDINTA ORDINARA,in data de 30 iunie 2022,

Examinand proiectul de hotdrare privind constituirea Comisiei locale de ordine publice a
comunei Parincea - proiect din initialiva primarului;

Retinand Referatul de aprobare ff. 470411124.06.2022 al primarului comunei Parincea,
in calitate de iniliator;

Analizand Rapo(ul de specialitate N. 4705124.06.2022 al Secretarului general al
comunei, prin care se propune constituirea Comisiei locale de ordine publica a comunei
Parincea;

Vdzand adrsa .1442533131 05. 2022 a Secliei 8 Politie Rurala Buhoci si avizul
comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 28 9i 29 din Legea N. 155t2010 a Politiei Locale, cu
modificerile 9i completerile ulterioare;

Potrivit dispozitiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 qi 196 din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr. 57120'19 privind Codul administrativ, cu modificirile $i mmpleterile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aprobe constituirea Comisiei locale de ordine publici a comunei Parincea,
organism cu rol consultativ.

Art 2. Comisia locale de ordine publicd este constituitd din: primar, reprezentantul
Postului de Politie Parincea, secretarul general al comunei ,reprezentantul politiei locale ,9i
trei consilieri locali, dupa cum^urmeaze:
Membri: Constantin-Cornel HANCU, consilier local, viceprimar al comunei Parincea;
Gabriel DIMA, consilier local, :

Marian CURTEANU, consilier local.

Art.3. Comisia locala de ordine publica se organizeaze gi va functiona contorm
Regulamentului de organizare Si funclionare prevezut in Anexa care face parte integrante
din prezenta hotarare.

Art.4. (1) Secreiariatul Comisiei locale de ordine publici este asigurat de catre
persoane cu atributiiin acest sens din aparatulde specialitate al primarului .



(2) Secretariatul Comisiei locale de ordine publica se constituie prin dispozitie a
primarului comunei

ART 3. - (1) Prezenta hot5rAre se comunice, in mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului general al comunei , in termenul prevdzut de lege:

a) primarului comunei;
b) prefectului judelului BACAU.
c) persoanelor nominalizate la art 2 din prezenia.

(2) Prezenta hoterare se aduce la cunostinta publice, in mod obligatoriu, prin
intermediul secretarului general al comunei, in termenul prevazut de lege, prin afisarea in
locuri publice si publicarea pe pagina de internet, la adresa; www. parincea.ro

A.c&sto hoa.orare r lo31 edopaf,ls de.o1ro Conriliul l,ocol ol comunri Porinceo in
i+dinao ordinsro din dato do 3O iunie 2O22, Gll rG.I'c..oreo prevederilor o,rr.l39,
alirr.3,li..r din O.I'.G. tr.57 /2O19 privind Codul odminii.ra.iu, cu nu nurnar de .....
voauri p+nlru,...... obaineri 3i......... voluri impoa.ivo din nu.[roru.l load dc l3 consilieri
locali in luncaic oi -.-- consilirri lo.ali prezcnli.

AdoptaE in comuna Parincea la data de 30 ']unie 2022.

EA,

L.S. AVIZAT
Secre

,6

Nr.4703
din 24 iunie 2022

NTRU LEGALITATE:
r general al u.a.t.!

DROGU



ROMAN IA
JUDETUL BACAU

GOMUNA PARINCEA
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI

Nr.4705
din 24 iunie 2022

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI DE RESORT
la proiectul de hotirAre privind constituirea Comisiei locale de ordine publictr

a Comunei Paritrcea.

Luand act de proiectul de hotarare privind constituirea Comisiei locale de
ordine publici a Comunei Parincea.initiat de Primarul comunei Qi inregistrat sub
nr.4703 din 24 iunie 2022-

Analizand cadrul legal,respectiv continutul prevederilor art.28 9i 29 din Legea nr.
155/2010 a Politiei Locale, cu modificirile 9i completerile ulterioare,potrivit cerora,,
Art. 28 - (1) La nrvelul fiecerei comune, al fiecarui ora9, municipiu 9i sector al municiprulur
Bucuregti unde functioneaza politia localS se organizeazd gifunclioneaze comisia locale de
ordine publicS, prin hoterare a consrhulur local, respectiv a Consiliului General al
lvlunrcrpiului Bucuregti, denumitd in continuare comisia locale, care este un organism cu rol
consultativ.
(2) Comisia locale este constituite, dupe caz, din: primar, respectiv primarul general in cazul
municipiului Bucure$ti, geful un eli/structurii teritoriale a Politiei Romane sau reprezentantul
acestuia, geful politiei locale, secretarul unitatii administrativ - teritoriale Si 3 consilieri locali,
respectiv consilieri generali in cazul munrcrpiului Bucuregti, desemnati de autofltatea
deliberatrva.
(3) $edintele comisiei locale sunt conduse de primar, respectiv de primarul generalin cazul
municipiului Bucuregti
(4) Modul de functionare a comisiei locale se stabilegte prin regulamentulde organrzare gi

funclionare a acesteia, adoptat de consiliul local, respectiv de Consiliul General al
lvlunicipiulur Bucureqti.
Art.29. - (1)Comisia locala are urmetoarele atributii:

a) asigurA cooperarea dintre instituliile 9i serviciile publice cu atributii in domeniul ordinii 9i
al sguranlei publice la nivelul unitetii/subdiviziunii admrnistrativ - teritoriale;
b) avizeazd proiectul regulamentului de organizare 9r functronare a politiei locale;
c) elaboreaze proiectul planului de ordine gi sguranle publice al unit6tii/subdiviziunii
adminrstrativ - teritoriale, pe care il actualizeazd anual,
d) analizeaza periodic activitatile de mentinere a ordinii Si sigurantei publice la nivelul
unitdtii/subdiviziunir administrativ - teritoriale gi face propuneri pentru solutionarea
deficientelor constatate gi penku prevenirea faptelor care afecteaza climatul social;
e) evalueaze cerintele specifice Siface propuneri privind necesarul de personal al poliliei
locale,

0 prezinte autoritetir de[berative rapoarte anuale asupra moduluide indeplinire a

APROB,



prevederilor planului de ordine 9i sigurante publice al unitdtii/subdiviziunii administrativ -
teritoriale. ln baza concluziilor desprinse din analizele efectuate, propune autoritetilor
administratiei publice locale initierea unor proiecte de hotarari prin care se se previne
faptele care afecteazi climatul social.

(2) Secretariatul comisiei locale este asigurat de persoane cu atribulii in acest sens din
aparatul de specialitate al primarului, respecliv al primarului general al municipiului
Bucuregti.
(3) Comisia locala se reunegte trimestrial sau ori de cate ori este necesar, la convocarea
primarului/primarului general al municipiului Bucuregti sau a unei treimi din numdrul
consilierilor locali/consilierilor generali.

Avand in vedere cele precizats mai sus, proiectul de hocirare prin care se
propune constituirea Comisiei locale de ordine publici a Comunei Parincea., se
incadreaza in prevederile legale gi poate fi supus sprc dezbatere 9i aprobare plenului
Consiliului Local Parincea.

Secretar general al
Mi

.t. - Comuna Parincea,
DROGU



ROMAN IA
JUDETUL BACAU

GOMUNA PARINCEA
PRINlAR

Nr.4704
din 24 iunie 2022

PRIMARUL COMUNEI PARINCEA

in temeiul prevedrilor art.136,alin.(8) ,lit.a din O.U.G. nr.57/20'1g-Codul
Administrativ,cu modificirile 9i completirile ulterioare ,imi exprim initiativa de
promovare a unui proiect de hotirdre cu urmitorul obiect :,, constituirea Comisiei
locale de ordine publici a Comunei Parincea,in sustinerea caruia formulez urmitorul

REFER,{T DEAPROBARE

Potrivit prevederilor art. 28 Si 29 din Legea nr. 155/2010 a Poliliei
Locale, cu modificirile 9i completdrile ulterioare,la nivelul fiecarei
comune, al fiecirui ora9, municipiu 9i sector al municipiului Bucuregti
unde functioneazi politia locali se organizeaze 9i functioneazi comisia
locali de ordine publice, prin hotirire a consiliului local, respectiv a
Consiliului General al Municipiului Bucuregti, denumite in continuare
comisia locale, care este un organism cu rol consultativ.
(2) Comisia locale este constituiti, dupi caz, din: primar, respectiv
primarul general in cazul municipiului Bucuresti, geful unitetii/structurii
teritoriale a Politiei Romdne sau reprezentantul acestuia, Seful politiei
locale, secretarul unitilii administrativ - teritoriale 9i 3 consilieri locali,
respectiv consilieri generali in cazul municipiului Bucuregti, desemnati
de autoritatea deliberativa.
(3) $edintele comisiei locale sunt conduse de primar, respectiv de
primarul general in cazul municipiului Bucuregti.
(4) Modul de functionare a comisiei locale se stabilegte prin regulamentul
de organizare gi funclionare a acesteia, adoptat de consiliul local,
respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuregti.

Avind in vedere cele precizate mai sus consider oportuni inilierea
unui proiect de hotirire pe care il supun dezbaterii gi adoptarii
Consiliului Local Parincea,in forma prezentatE.



Anex; la PROIECTUI DE HOTARARE n(.4703 din 24 iur,ie 2022

Regulamentul de organizare Si functionare

alcomisiei loaale de ordine public5 a ComuneiParincea

Capitolul I

Dispozitii tenerale

Art. 1 Comisia loca16 de ordine publici a comunei Parincea este constituit6 in conformitate cu prevederile

Letii nr. 155/2010 a poltiei locale, republicate, cu modificdrile gicompletdrile ulterioare.

An. 2 Comisia localS de ordine publici se or8anizeazE SifunclioneazE in baza prezentului Regulament,

elaborat cu respectarea prevederilor Legii nr. 155/2010 a politiei locale, republicata, cu modificdrile 5i

completarile ulterioare.

Art.3 Comisia locald de ordine public5 este or8anism consultativ, care emite avize cu ca racter co nsukativ,
referitor la organizarea Si functionarea politiei locale, potrivit competenlelor Si domeniilor de aplicare

stipulate in LeSea nr. 155/2010 a poliliei locale, republicatE, cu modificerile Si completarile ulterioare.

C.pitolulll

Componenta aoftisiei locale de ordine publici

Art. 4 Comisia localS de ordine public; este constituitd din: primarul comunei parincea, Seful Politiei Postului

de Politie, reprezentantul politiei locale, secretarulBeneralalcomunei Parincea Si3 (trei)consilieri locali

desemnati de Consiliul local al comunei Parincea.

Art. 5 Functia de pretedinte al comisiei locale de ordine publici este indeplnitd de pflmarul comunei
Parincea.

Art.6 (1)in situalia in care un membru al comisiei locale de ordine public; nu maiindeplinette funqia care a

determinat desemnarea sa, acesta pierde calitatea de membru.

(2) Membrii care Si-au pierdut calitatea in condiliile previzute la alin. (1) sau din alte motive care iiimpiedice
sE i$i inde plinea scE in mod corespunzetor atribuiiile, vor fi inlocuili cu persoane care ocupi funcfiile
prev6zute la art 28 alin. 2 din Legea nr. 155/2010 a poliliei locale, republicatS, cu modific6rile Si completerile
ulterioare.

Capitolullll

Atribuliile .omisiei locale de ordine publici

Art. 7 (1) Comisia locala de ordine public5 are, potrivit prevederilor le8ale, urmitoarele atributii principale:

a) asi8ur; cooperarea dintre instituliile ti serviciile publice cu atribuiiin domeniul ordinii 5i si8urantei publice

la nivelul comunei parincea;

b) avizeauE proiectul regulamentului de or8anizare 5i functionare a politiei locale;

c) elaboreazd proiectul planului de ordine ii situranfi public6 al comunei Parincea, pe care il actualizeaze

anual;



d) analizeaza periodic activitdfile de menlinere a ordiniiSisi8uranlei publice la nivelulcomunei Parincea;

e) face propuneri pentru solulionarea deficienlelor constatate ti pentru prevenirea faptelor care afecteaz;

climatulsocial;

0 evalueaz; cerinFle specifice tiface propuneri privind necesarul de personal al poliliei locale;

g) prezintS a uto ritelii deliberative rapoarte anuale asupra modului de indeplinrre a prevederilor planului de

ordine 9i sigurantS publice al comunei Pa.incea ;

h) propune Consiliului localalcomuneiParinceain4ierea unor proiecte de hotirari prin care sd se previnE

faptele care afecteazd climatul social.

(2)in scopul organiz;rii Sifunclionarii eficiente a poliliei locale, Comisia locale de ordine public; indeplinegte

5i urmitoarele atributii:

a) propune, spre dezbatere $iaprobare Consiliulri localalcomuneiParincea, misurile necesare pentru buna

functionare a poli$ei locale 9i pentau incadrarea activitEtii acesteia in normele 5i procedurile stabilite de

unitatea administrativ teritorial;;

b) analizeaz5, in conditiile legii, impreuni cu Consiliul local al comunei Parincea, activitatea poliliei locale ti
stabilette mesuri de imbun6t5tire a acesteia.

Art.8 Aspectele identificate 9i soluliile adoptate de comisia local; de ordine public;, in indeplinirea

atribuliilor prev6zute in prezentul regulament, vor fi cuprinse in proiecte de hotireri ce urmeazS a fi supuse

dezbaterii ti aprobirii Consiliului local al comunei Parincea.

Capitolul lV

Fun4ionarea comisiei locale de ordine publici

Art. 9 (1) Comisia locali de ordine public5 se intrunegte trimestrial sau ori de c6te ori este necesar, la

convocarea primarului comunei Parincea sau a uneitreimidin numirulconsilierilor locali.

(2) Comisia localS de ordine public; este letal intruniti in prezenta majoritilii membrilor sii Si hotardtte prin

votul a jumEtate plus unul din numarul membrilor prezenli.

(3) Comisia localS de ordine publice este un or8anism care, in indeplinirea atributiilor leBale, emite avize cu

rol consultativ, care vor fi semnate de pre$edinte Si de secretarul comisiei.

An. 10 Comisia localS de ordine publici va funqiona 9i i9i va desf5fura activitatea la sediul PrimEriei comunei

Parincea.

An. 11 (1) 9edinlele comisieilocale de ordine publicd suntconduse de primarul comunei Parincea, iarin lipsa

acestuia, de un membru mandatat.

(2) Comisia localS de ordine publici este reprezentatd de primarul comunei Parincea, in calitatea sa de

preSedinte al acesteia.

(3)Secretariatulcomisiei locale de ordine publicd este asiturat de persoane cu atribuliiin acest sens, din

aparatulde specialitate al primarului comunei Parincea, desemnat prin dispozitia acestuia.

Art. 12 (1) Membrii comisiei locale de ordine publici sunt convocati la gedinlele orBanizate pfln Brija
secretarului comisiei locale de ordine publicd, cu cel putin 3 (trei) zile lucrEtoare inainte de data stabiliti
pentru SedintS, acesta transmitend Siordinea de zi.



(2) Convocarea va fif6cute la adresele transmise oficralori puse la dispozrtra secretaruluicomisiei tocale de
ordine publicS, de fiecare membru, respectiv e-mail, fax, telefon etc.

An. 13in situalii excepfionale, primarul comunei Parincea poate solicita secretaruluicomisiei locale de
ordine publicd convocarea de indat6 a membrilor, transmiterea ordinii de zifac6ndu-se telefonic.

Art.14 (1)in cadrultedinlelorcomisieilocale de ordine public6 se dezbat propunerile stabilite pe ordinea de
ri, care este hot;ratd de iniiiatorulconvocEriicomisiei

(2) Ordinea de zi a ,edintelor se aprobd de membrii comrsiei, la propunerea presedintelui comisiei locale de
ordine publicS.

(3) Pre$edintele comisiei locale de ordine publicE isipoate manifesta acordulcu privire la completarea cu noi
propuneria ordinii de zi.

(4) Membrii comisiei locale de ordine public6 au dreptul se ia cuvantul la fiecare punct de pe ordinea de zi, cu
incuviinlarea pre$edintelui.

An. 15 (1) Dezbaterile din Sedinlele comisiei locale de ordine publicS, precum 5i modulin care 

'i-a 
exercitat

votul fiecare melnbru, se consemneazE intr-un proces-verbal, care va fi semnat de membrii prezenli.

(2) Secretarul comisiei locale de ordine publici va constitui dosare speciale, numerotate Sisemnate, care vor
cuprinde procesul,verbal ti documentalia ce a fost dezbdtutS.

Art. 16 Avizele sunt emise de comisia localS de ordine publicd in termen de maximum 30 (treizeci) de zile de
la primirea documentaliei complete.

Capitolul V

Atrlbutiile secretarulul comisiei locate de ordine publicl

Art. 17 Secretariatul comisiei locale de ordine public6 indeplinette urmdtoarele atribulii:

a) pestreazE leg6tura cu membrii comisiei locale de ordine publici, ingtiinlSndu-icu privire la data
desfSgurErii Sedinlei ti transmite ordinea de zi;

b) asi8ur, intocmirea sau, dupE caz, redactarea procesului-verbal de Sedinte $iilinmeneazE membrilor
comisieilocale de ordine pt blicd in vederea semn6rii;

c) constituie dosare speciale, numerotate $i semnate, care vor cuprinde procesul-verbal ti documentalia ce a

fost dezbatuti;

d) are in p6strare 5i asiBurE arhivarea documentelor comisiei locale de ordine publid;

e) redacteazE, semneaz6 ;itransmite avizele cu rol consultativ emise de comisia locald de ordine public;
citre instituliile solicitante.

Adoptat2i in comuna Parincea la data de 30 iunie 2022

AVIZAT PENTRU GALITATE:L.S
Secretar ge alu.a,t.,


